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स्िागत आहे आपल ंविज्ञान कें द्रात! मी मारीया. मी आज तमु्हाला या विज्ञान 
कें द्रािी सफर घडिणार आहे. व्हा पढेु, तमु्ही इथली कोणतीही िस्त ूहाताळू 
िकता, कंुपणाच्या आतल्या िस्त ूसोडून. विज्ञानात स्पिश, कृती या गोष्टी 
महत्त्िाच्या असतात.    

विज्ञान कें द्राला काहीिळेा विज्ञान 
िस्तुसंग्रहालय म्हणतात. विज्ञान 
कें द्रातील ककंिा िस्तुसंग्रहालयातील 
ककत्येक िस्त ूहातांनी िालिून 
बघता येतात. यािा अथश, लोक त्या 
िस्तुंना स्पिश करू िकतात, 
त्यांच्यासोबत िेळू िकतात. कला, 
इततहास यांच्या िस्तुसंग्रहालयापेक्षा 
हे िेगळे असते. ततथे मौल्यिान 
िस्तू असतात, त्यांि ेसहज 
नुकसान होऊ िकत.े लोक त्यांना 
बघू िकतात पण हात लाि ूिकत 
नाहीत.  



विज्ञानात परीक्षण, मोजमाप आखण प्रयोग या गोष्टी अपके्षक्षत असतात.  

या प्रकियेला सिंोधन म्हणतात. सिंोधक मानि आखण इतर प्राणी, 
िनस्पती आखण पथृ्िी यांिा अभ्यास करतात. त ेगरुुत्िाकर्शण आखण 
िुंबकत्ि यांसारख्या नसैचगशक बलांिा अभ्यास करतात. त ेहिामान आखण 
बाहेरच्या अिकािातील िगोलांिा अभ्यास करतात.  
 
              सिंोधक लोकांना सगंणक, और्धे तसेि अतंराळयान    
              अिा आश्चयशकारक िस्त ूबनिण्यास मदत करतात.   

डायनासोरि ेजीिाश्म 
पाहा आखण करा.  स्पेस चथएटर 

काही विज्ञान कें द्रात संिोधक प्रदिशनासाठी 
िैज्ञातनक िस्तू आखण माहहती गोळा करण्यास 
मदत करतात. बऱ्यािदा विज्ञान कें द्र इतर कें दे्र 
तसेि िस्तुसंग्रहालयांिी आपल्या िस्तुंिी 
देिाण-घेिाण करतात. काहीिळेा लोक 
आपल्याकडील िस्तू विज्ञान कें द्रानंा भेट  
म्हणून देतात. मग िस्तुसंग्रहालयातील कुिल 
लोक त्या िस्तुंिी अचधक माहहती घेतात आखण 
त्यांना प्रदिशनासाठी सज्ज करतात. काहीिळेा ते 
संिोधकांच्या मदतीने नव्या प्रततकृतींिे आखण 
िस्तुंिे आरािड ेआखण तनशमशतीसुद्धा करतात.  



काही सिंोधक प्रािीन गोष्टीिंा अभ्यास करतात, जसे 
डायनासोर. हा डडप्लोडोकस डायनासोर आहे. ककती 
भीतीदायक आहे ना! पथृ्िीतलािरून ििेटिे डायनासोर 6.5 
कोटी िर्ाांपिूी लपु्त झाले. हा आपला शमत्र आपल्या आजी-
आजोबांपेक्षा ियाने िूप िपू मोठा आहे – आखण िूप 
प्रािीनसदु्धा!     

जीिाश्म िूप प्रािीन असतात. त े
हाड,े दात िा पंजांि ेअििेर् 
असतात. जीिाश्म दगडांिर 
उमटलेल्या पािलांच्या िुणा ककंिा 
इतर ठसेसुद्धा असू िकतात. 
जशमनीतील डायनासोरि ेजीिाश्म 
काढताना संिोधक िूप काळजी 
घेतात. या कामास जीिाश्म 
उत्िनन म्हणतात. जगभरात 
डायनासोरि ेजीिाश्म सापडलेले 
आहेत. अमेररकेत कोलोराडो, 
मोंटाना, उटाह आखण िायोशमगं 
या राज्यांमध्ये डडप्लोडोकसि े
जीिाश्म सापडलेले आहेत. 



काही सिंोधक अभ्यास करून नव्या िस्तुिंी तनशमशती करायला मदत 
करतात. हा आमिा विज्ञान िीडा विभाग आहे. िीडा साधने बनिण्यासाठी 
आखण िेगिान धािपटू बनण्यासाठी विज्ञानािा िूप उपयोग होतो. इथे 
तमु्ही सगळ्या प्रकारच्या िळेांमध्ये तमुिे कौिल्य जोिू िकता. तमु्ही 
स्ित:च्या पॅरािटूिे, कागदी विमानािे आखण अगदी रोलर कोस्टरिेदेिील 
परीक्षण इथे करू िकता!   

काही संिोधक िीडा साधनांि े
आरािड ेबनितात. त्यांि े
आकार, माप आखण िजन 
अगदी अिूक असत.े उत्तम 
धािपटू आपले कौिल्य 
िाढिण्यासाठी विज्ञानािी मदत 
घेतात. उदाहरणाथश, त्यांना 
गुरुत्िाकर्शण आखण िाऱ्याच्या 
प्रभािािी माहहती आिश्यक िाटू 
िकत.े आपल्या स्नायंुिा 
पररपूणश उपयोग कसा करायिा 
यािी माहहतीही त्यांना आिश्यक 
िाटू िकत.े  



आपले िरीर अद्भतू आहे. त्यामळेुि आपण िेळ िेळू 
िकतो आखण इतर अनेक कृती करू िकतो. मानिी 
िरीरात स्नाय ूआखण हाडांव्यततररक्त आणिी बरेि 
काही असत.े आपल्या िरीरात बरेि काही िाललेले 
असत!े त्या सकू्ष्मदिशकातनू एक नजर टाका. तमु्हाला 
छोट्या छोट्या पेिी हदसतील. त्यांच्यापासनूि आपले 
िरीर बनले आहे.  

ह्रदय  
फुफ्फफुसे  

डॉक्टर निी और्धे िोधून 
काढण्यासाठी िैज्ञातनक प्रयोग 
करतात. कुणी आजारी 
पडल्यािर प्रयोगिाळेतील 
चिककत्सक काही िािण्या 
करतात. विज्ञानािा उपयोग 
अनेक प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये 
होतो. उदाहरणाथश, निे 
अन्नधान्य, संगणक 
आज्ञािली आखण िेळणी यांिी 
तनशमशती करताना संिोधक 
प्रयोग करत असतात.    



इथे तमु्ही तमुिा बवुद्धमान मेंद ूिापरून समस्या सोडि ूिकता, िस्त ू
काम किा करतात हे िोधनू काढू िकता, एिादे सोपे यतं्र बनि ू
िकता, आरािडा बनिनू रॉकेट उडि ूिकता, भकंूपातही तग धरून 
उभी राहील अिी इमारत बांधू िकता, प्रकािासोबत िळूेन इंद्रधनषु्य 
बनि ूिकता. िकेडो उपिम आहेत इथ ेकरायला.    

काही संिोधक िीज, िंुबकत्ि 
आखण गुरुत्िाकर्शण अिी 
नैसचगशक बले किी िापरायिी, 
यािा अभ्यास करतात. काही 
संिोधक िारा, पाणी आखण 
प्रकाि यांिा िापर करून उजाश 
किी शमळिायिी यािा 
अभ्यास करतात. संगणक 
तज्ज्ञांनी आपले आयुष्य 
अचधक सोपे केले आहे. त्यांनी 
आपल्याला िेळायला निीन 
िेळसुद्धा हदले आहेत.  



आता जरा ऐका, भविष्यातील अतंराळिीरांनो! मी शमिन कंट्रोलमधून मारीया 
बोलत आहे. अतंराळिीर बनायिे असेल तर गखणत आखण विज्ञान या विर्यांिा 
अभ्यास करा. अतंराळयान उडिण्यासाठी बरेि उच्ि ततं्रज्ञान िापरािे लागते. 
ततं्रज्ञान आपल्या दैनहंदन आयषु्यात उपयकु्त ठरतील अिा अनेक िस्त ूतनमाशण 
करत.े   

काही विज्ञान कें द्रांमध्ये 
तारांगण असत.े त्याच्या 
घुमटाकार छताला एक 
वििाल पडदा लािलेला 
असतो. त्यािर अंतराळातील 
सूयश, िंद्र, ग्रह आखण तारे 
अिा िगोलांिी चित्रे 
हदसतात. त ेबघून आपण 
जणू काही अंतराळाति 
आहोत, असा भास होतो.  



या चथएटरमध्ये एक वििाल पडदा आहे, ज्यािर आम्ही रोमांिक कफल्म 
दािितो. त्यातून आपल्याला जगािी सफर घडत.े आम्ही सिाशत उंि पिशत, 
रंगीबेरंगी प्रिाळ, िळेकर डॉल्फीन अिा कफल्मही दािितो. मग तयार 
आहात तमु्ही कफल्म बघायला? कफल्म तमु्हाला समोर नाही, तर तमुच्या 
सभोिती हदसेल.  

विज्ञान कें द्रातील ककंिा 
िस्तुसंग्रहालयातील 
चथएटरमध्ये संगणकाच्या 
पडद्याच्या 4,000 पट मोठा 
पडदा असतो. पडदा आठ 
मजली इमारतीइतका उंि 
असतो. त्यािर देिमािाच्या 
िरीरािा पूणश आकार हदसू 
िकतो. 
 



विज्ञान कें द्रात आल्याबद्दल तमुिे आभार, मलुांनो. विज्ञान ककती 
मजेदार आखण निलाईिे आहे, यािा अनभुि तमु्हाला नक्कीि 
शमळाला असले. आपल्या आयषु्यात विज्ञान ककती महत्त्िािी 
भशूमका पार पाडत,े हेसदु्धा तमु्हाला कळले असेलि.  

समाप्त 


